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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo 

pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:  

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą 
Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų ir Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

(toliau -  paramos 

lėšos) suma, Eur 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

savivaldybės 

biudžeto lėšų, kitų 

viešųjų lėšų ir 

privačių lėšų 

(toliau - 

prisidėjimo lėšos) 

suma, Eur 

 

Įgyvendinamų 

vietos plėtros 

projektų (toliau – 

projektas) 

skaičius, vnt. 

 

Baigtų projektų 

skaičius, vnt. 

 

Paramos lėšų 

suma, už kurią 

sudaryta projektų 

finansavimo 

sutarčių, Eur 

 

Prisidėjimo lėšų 

suma, numatyta 

sudarytose 

projektų 

finansavimo 

sutartyse, Eur 

 

Panaudota 

paramos lėšų 

suma, Eur 

1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE. 

1.1. Uždavinys: SAVANORIŲ PAGALBA DIDINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į 

VISUOMENĘ. 

1.1.1. Veiksmas: Neįgaliųjų, vienišų žmonių, senjorų užimtumo veiklų organizavimas (įskaitant bendradarbiavimo veiksmus su 

Mažeikių miesto VVG). 

170206,44 

 

14800,56 

 

0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

(Teikiant informaciją apie veiksmo įgyvendinimą: 

1) trumpai aprašoma, kokios veiklos ir kokioms tikslinėms grupėms yra pradėtos įgyvendinti, įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti; 

2) (jeigu veiksmas yra kompleksinis, t. y. jo pavadinime ir (ar) strategijoje pateiktame veiksmo aprašyme nurodoma daugiau nei vienos veiklos 

vykdymas ar strategijoje numatyta daugiau nei viena veiksmo tikslinė grupė) nurodoma, kurios veiksmo veiklos ir dėl kurių veiksmo tikslinių 

grupių  nėra pradėtos įgyvendinti; jeigu pradėtos įgyvendinti, įgyvendinamos ir (ar) įgyvendintos visos veiksmo veiklos ir dėl visų veiksmo 

tikslinių grupių, apie tai pažymima; 

3) konstatuojama, kokia strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis (proc.) nepradėta naudoti, t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) 

nesudaryta projektų finansavimo sutarčių; 
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4) konstatuojama, kokia strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (proc.) suplanuota įgyvendinamų ir baigų projektų 

finansavimo sutartyse ir ar ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.  

5)jei pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) ne visos veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir (ar) ne dėl 

visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių,  taip pat jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma,  nurodomos to priežastys ir pateikiama informacija apie  vietos veiklos grupės vykdomas, numatomas vykdyti priemones 

tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti ). 

1.1.2. Veiksmas: Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija. 

29980,96 
 

2607,04 
 

0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

1.2. Uždavinys: SKATINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ ASMENŲ UŽIMTUMĄ. 

1.2.1. Veiksmas: Pabėgėlių integracija į darbo rinką ir visuomenę. 

6432,64 

 

559,36 

 

0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1.2.2. Veiksmas: Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą. 

71619,24 

 

6227,76 

 

0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

1.3. Uždavinys: TEIKTI PAGALBĄ PRADEDANTIEMS VERSLĄ. 

1.3.1. Veiksmas: Verslo konsultacijos ir mokymai. 

221002,4 
 

19217,6 
 

0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.3.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1.3.2. Veiksmas: Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas. 

147200 

 

12800 

 

0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.3.2. veiksmo įgyvendinimą: 

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) 

veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, 

tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius 

ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir 

pavadinimu. 
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1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami  

metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o  teikdami galutinę ataskaitą  - pavyzdžius  iš viso vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo laikotarpio) 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros projekto 

vykdytojo pavadinimas 

Skirta paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio 

aprašymas, nurodant projekto tikslus, 

tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, 

pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus 

     

     

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas 

ištrinkite. 

 

 

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos: 

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 

Rodiklio pavadinimas  Pagal 

strategiją 

siekiama 

reikšmė  

Projektuose, 

kurie 

įtraukti į 

vietos 

plėtros 

projektų 

sąrašą, 

suplanuota 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamuose 

ir baigtuose 

projektuose 

numatyta 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE. 
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1.1. Uždavinys: Savanorių pagalba didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę. 
Rezultato rodikliai: 

Nevyriausybinėse 

organizacijose 

savanoriaujančių 

asmenų skaičius.  

56 

asmenys. 

   (Nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis 

nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika 

pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio 

reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje 

nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys 

taip pat priemonės, kurių vietos veiklos grupė imasi ir 

numato imtis rezultato rodikliui pasiekti) 

Projektų, kuriais 

bendradarbiaujama 

su kitomis miestų 

VVG skaičius.  

1     

BIVP projektų, 

skatinančių 

pabėgėlių 

integraciją, 

skaičius.  

1     

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius. 
 

5    (nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis 

nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika 

pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti (šios informacijos 

nereikia teikti dėl produkto rodiklių ,,BIVP projektų 

veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)”, 

,,Projektų, kuriuos visiškai arba iš dallies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius” ar juos 

atitinkančių produkto rodiklių);  

jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros 

strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo 

priežastys ir priemonės, kurių vietos veiklos grupė imasi 

ir numato imtis rodikliui pasiekti) 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

570     
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(įskaitant visas 

tikslines grupes). 

1.2. Uždavinys: Skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą. 
 
Rezultato rodikliai: 

Persikvalifikavusių 

ar darbo įgūdžius 

pagerinusių BIVP 

projektų dalyvių 

skaičius.  

5     

      

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius. 
 

1     

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes). 
 

160     

1.3. Uždavinys: Teikti pagalbą pradedantiems verslą 
Rezultato rodikliai: 
BIVP projektų veiklų 

dalyvių pradėtų 

ekonominių veiklų 

skaičius. 

 

36     

Įmonių / fizinių 

asmenų gavusių 

verslo konsultacijas 

150     
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ar / ir mokymus 

skaičius. 

 

Produkto rodikliai: 
Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius. 

4     

BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant 

visas tikslines 

grupes). 

213     

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas 

įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, 

uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu. 

 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  

1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE 
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1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų. 

Pradinė reikšmė – 87, siekiama reikšmė – 80. 

2. Jaunų asmenų iki 29 m., turinčių bedarbio statusą, dalis nuo visų 

bedarbių skaičiaus.  

Pradinė 

reikšmė – 12,4 proc., siekiama reikšmė – 10 proc. 

 

 

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. 

Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas 

ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. 

puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ 

nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais. 

 

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos: 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį) 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

   

   

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas 

ištrinkite. 

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose) 

Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo struktūros 

/įmonės (toliau – verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 
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Miesto VVG narių skaičius 

praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

1 1 1 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

0 0 0 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

0 0 0 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

1 1 1 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:  

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose) 

 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG darbuotojų, valdymo 

organų narių kompetencijų 

stiprinimo veiklos (mokymai, 

keitimosi su kitomis VVG gerąja 

patirtimi renginiai 

Įvykusių mokymų / renginių tema 

(-os) 

Įvykusių mokymų / renginių 

data, trukmė (tiksli data, val. 

skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

1. 

 

2019 m. kovo 22d. dalyvavau 

diskusijoje “Projektų įgyvendinimo 

sėkmė ir iššūkiai Šiaulių 

apskrityje”, kuris vyko Aušros al. 

62, Šiauliai.  

 

Diskusija „Projektų įgyvendinimo 

sėkmė ir iššūkiai Šiaulių apskrityje“.  

2019-03-22 trukmė 4 val.  - 

2. 2019 m. balandžio 5d. renginys 

„2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų į vietinių 

įsidarbinimo galimybių gerinimą ir 

bendruomenių socialinės 

Renginys „2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų į vietinių 

įsidarbinimo galimybių gerinimą ir 

bendruomenių socialinės integracijos 

2019 m. balandžio 5d.   - 
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integracijos didinimą įgyvendinimo 

pažangos vertinimo pristatymas“, 

Vilniuje. 

 

didinimą įgyvendinimo pažangos 

vertinimo pristatymas“.  

3. Mokymai projekto darbuotojams ir 

VVG valdybos nariams 

„Naujienos dėl 2021-2027 m. 

laikotarpio Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų investicijų 

veiksmų programos.“ ir  „Strategijos 

tikslų įgyvendinimas, numatomi 

iššūkiai, projektų vertinimas.“. 

2019-05-06 Trukmė 8:00- 12:00 - 

4. Dalyvauta seminare projektų 

vykdytojams, įgyvendinantiems 

projektus pagal priemones „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir 

„Spartesnis vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ 

  

Duomenų mainų svetainė (DMS); 

projekto rodiklių pasiekimas; 

projekto sutarties keitimas, 

dokumentų saugojimas, patikros; 

projekto įgyvendinimas, pirmi 

žingsniai. 

Mokėjimo prašymai; viešųjų 

pirkimų priežiūra; dažniausios 

klaidos vykdant viešuosius pirkimus. 

 

2019-05-24  - 

5. Dalyvauta renginyje “Pabėgėlių 

integracija Lietuvoje“ Dalyvauta 

renginyje “Pabėgėlių integracija 

Lietuvoje“ 

Pabėgėlių integracija Lietuvoje.  2019-06-27 Trukmė nuo 10:00- 

13:00 val. 

- 

     

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų trukmė (tiksli 

data, val. skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

1. Mokymai projektinių pasiūlymų 

rengėjams 

“Reikalavimai projekteninių 

pasiūlymų rengimui ir jų 

įgyvendinimui.” ir “Projekto išlaidų 

tinkamumo/netinkamumo finansuoti 

reikalavimai.”. 

2019-04-27 13:00- 17:00 - 
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2. Mokymai projektinių pasiūlymų 

rengėjams  

„Projektinio pasiūlymo formos 

apžvalga” ir „Praktinis pasiūlymo 

formos pildymas, tikslų 

suformavimas ir skaičiavimai pagal 

fiksuotus įkainius.“. 

2019-05-06 13:00- 17:00 - 

3. Mokymai projektinių pasiūlymų 

rengėjams  

„Projektinio pasiūlymo būtini 

priedai.“ Ir  

„Projektinio pasiūlymo pateikimas, 

supažindinimas su galimais 

tolimesniais etapais.“ 

2019-05-20 13:00-17:00 - 

4. Mokymai projektinių pasiūlymų 

rengėjams 

Mokymai pagal kvietimą Nr. 6 

„Priemonių savarankiškos veiklos 

vykdymui suteikimas“. 

2019-09-17 11:00-17:00 - 

5. Mokymai projektinių pasiūlymų 

rengėjams  

Mokymai pagal kvietimą Nr. 6 

„Priemonių savarankiškos veiklos 

vykdymui suteikimas“. 

2019-10-16 11:00- 17:00 - 

 

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  

( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose) 

 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) 

iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma 

1. Paskelbti kvietimai Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3 miesto vietos veiklos grupės 

interneto puslapyje ir laikraštyje „Vienybė “. 

2019-04-08 interneto puslapyje 

www.naujosiosakmenesvvg.lt ir 2019-04-10 

laikraštyje “Vienybė“ 

2. Paskelbta apie balandžio 29 d. Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos 

grupės mokymus projektinių pasiūlymų rengėjams. 

2019-04-30  www.naujosiosakmenesvvg.lt  

3.  Paskelbta apie gegužės 6 d. mokymus projektinių pasiūlymų rengėjams. 2019-05-09 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

4.  Paskelbta apie gegužės 20 dieną mokymus projektinių pasiūlymų 

rengėjams.  

2019-05-27 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

5. Paskelbta apie 2019 m. gegužės 24 d. dalyvavimą seminare 2019-05-27 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
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„Priemonių Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas” ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų įgyvendinimas“. 

6.  Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. 4 „Neaktyvių 

darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“ ir 

kvietimą Nr.5 “Darbingų pabėgėlių ir jų šeimų narių integracija į darbo 

rinką ir visuomenę suteikiant profesines žinias“. 

2019-06-07 www.naujosiosakmenesvvg.lt ir 2019-06-

12 laikraštyje “Vienybė“.  

7. Tiesioginė transliacija „Facebook“ su Akmenės rajono savivaldybės vice 

meru Tomu Martinaičiu apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos 

grupės darbus ir  ateities planus.  

2019-07-01 “Facebook” 

2019-07-01 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

8.  Paskelbta apie diskusiją „Savivaldybės ir NVO bendradarbiavimas“ kuri  

vyko birželio 27 d. 10 val., Akmenės rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje (V. Kudirkos g. 9) . 

2019-07-01 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

9.  Paskelbta apie išsiųstą Europos socialinio fondo agentūrai atrinktų paraiškų 

sąrašą. 

2019-07-15 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

10. Paskelbtas kvietimas Nr. 6 „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui 

suteikimas“ . 

2019-09-06 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

11. Paskelbta apie susitikimą su Šiaulių miesto vietos veiklos grupe.  2019-10-02  www.naujosiosakmenesvvg.lt 

12. Paskelbta apie Kvietimo Nr. 6 „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui 

suteikimas“ projektinių pasiūlymų vertinimo eigą.  

2019-11-14 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

13. Paskelbta apie dalyvavimą Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų 

tarybos posėdyje.  

2019-11-18 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

14.  Paskelbta apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės  vykimą į 

Šiaulių verslo ir pasiekimų parodą. 

2019-02-02 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

15. Paskelbta apie dalyvavimą Europos socialinio fondo agentūros 

organizuotame seminare „Kaip atrasti sėkmingo projekto formulę?“. 

2019-12-03 www.naujosiosakmenesvvg.lt  

 

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos 

plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais: 

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus: 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik  už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo 

teikta metinėse ataskaitose informacija) 

http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
http://www.naujosiosakmenesvvg.lt/
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Eil. 

Nr. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 
mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą 

dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

skaičius 

Iš jų 

NV

O 

atsto

vai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

1. 2019m. 

birželio 

15d. 

N

Nutarta 

patvirtint

i projektų 

sąrašą 

Nr.1 

3 1 1 1 3 1 1 1 100% 3 2 1 66,66% 

2. 2019m. 

rugpjūčio 

05 d. 

P

Patvirtint

as 

Naujosio

s 

Akmenės 

miesto 

vietos 

veiklos 

grupės  

projektų 

sąrašą 

Nr.2.  

 

3 1 1 1 3 1 1 1 100% 3 1 1 66,66% 

 

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už 

kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 
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Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  tarp už 

priimtą 

sprendimą  gautų 

balsų, tenkančių 

verslo ir NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už priimtą 

sprendimą gautų 

balsų skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

už priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  balsai, 

tenkantys 

savivaldybės 

tarybos 

atstovams  

1. 2019 m. 

kovo 14 

d. 

Patvirtinti 

Kvietimai 

Nr.1, Nr.2, 
Nr.3, Nr. 4, 

Nr.5, Nr.6, 

bei 
vertinimo 

kriterijai. 

9 3 3 3 9 3 3 3 100% 9 6 3 66,66% 

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): 

 

□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir 

nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 

□ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų 

skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos 

iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.)  

 

□ kitų dokumentų kopijos:  (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 

_______________    _____________________ 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 


